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gondolatok

Azt gondolom, hogy a közelmúlt néhány aktuális
eseménye is időszerűvé tette, hogy május 19-én a 13.
Körkapcsolás rendezvényen a projekt kockázatok
kezelése legyen a téma. Amikor az év elején kitaláltuk a
konferencia témáját, még nem gondoltuk és nem
gondolhattuk, hogy az április hónap olyan példákat és
eseményeket fog a valós életben megmutatni, amik
elgondolkodtatnak bennünket a projekt kockázatok
kezeléséről. Én most élnék ezekkel a valós példa
lehetőségekkel (ez is kockázat kezelés ☺ ) és elemzem
az eseményeket.
Az egyik fontos esemény az izlandi vulkán kitörése volt,
aminek hamufelhője Európa fölé sodródva napokra,
szinte teljesen megbénította a földrész légiközlekedését.
Gondolom az olvasók között is van olyan, akinek
munkáját ez az esemény befolyásolta, esetleg nem tudott
elutazni egy fontos projekt feladat elvégzésére, vagy
valamilyen ütemezett szállítás késlekedett a légtérzárlat
miatt. Kockázatkezelés szempontjából az izlandi
vulkánkitörés és következményei egy eredeti vis maior
eseménynek tekinthetők, egy ismeretlen tényezőnek.
Ismeretlen abból a szempontból, hogy amíg meg nem
történik, addig igazán nem is tudunk róla, hogy ez
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problémát jelenthet, és előzetesen ismeretlen az is, hogy
mikor és milyen valószínűséggel következik majd be.
Sajnos az ilyen eseményeket egyszer el kell szenvednünk
ahhoz, hogy kellő tapasztalatunk legyen vele és jól
felkészülhessünk a jövőbeli kezelésükre. Most már ez
egy ismert/ismeretlen kockázat lesz például a nyári
nyaralásaink és utazásaink tervezéséhez. Ismerjük, hogy
lehet ilyen probléma, de nem tudjuk, hogy be fog-e
következni, és ha igen akkor mikor.
Ismert kockázat volt az országgyűlési választások első
fordulójában, hogy egyes szavazókörökbe túl sok
szavazót irányítottak a választójogi törvény változtatása
miatt, ezért többórás sorban állás alakult ki, és este 7
órakor nem lehetett egyes szavazóköröket bezárni. Itt
sajnos egy olyan példát tapasztalhattunk meg, amikor a
probléma előre látható és látott is volt (szakemberek már
másfél évvel a választások előtt jelezték, hogy 780 perc
alatt - reggel 6-tól este 7-ig – 2500-3000 választó
bonyolult adminisztrálása és szavazása nem fog sorban
állás és hosszú várakozások nélkül megtörténni). Az
illetékes hivatalok mégsem intézkedtek a probléma
megelőzésére, hanem hagyták, hogy az előre látható
krízis megtörténjen, majd pedig a törvény alkotóját
hibáztatták, hogy rossz szabályozást hozott.

Majd ezt követően 2 hét alatt, a második választási
fordulóra
sikerült
kialakítani
a
választási
adminisztrációnak azokat a párhuzamosítási és
gyorsítási megoldásait, aminek eredményeként április
25-én már problémamentesen megtörténtek a
szavazások.
Véleményem szerint a projekt kockázat menedzsment
pont arról szól, hogy miként lehet elsőre jól csinálni a
dolgokat és elkerülni a lehetséges buktatókat. Az a
kérdés, hogy hogyan azonosítsuk még megtörténtük
előtt a kockázatokat és a pozitív lehetőségeket (!!),
miként elemezzük őket és milyen intézkedéseket
hozzunk a megelőzésükre vagy a csökkentésükre,
valamint a végrehajtás során hogyan tartsuk kézben
az irányítást. Remélem, hogy május 19-én találkozunk
a Körkapcsoláson, hogy ezekről megosszuk
egymással tapasztalatainkat és történeteinket.
Lipi Gábor, PMP
PMSZ alelnök
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Felkért előadók:
 Kovács István Vilmos, tudásmenedzsment tanácsadó,
SKILLNET Kft.
Helyszín: Íris Rendezvényközpont, 1139 Budapest,
Szemkeő
ő Márton, PMP, projektmenedzser, Siemens
Frangepán utca 46.
Zrt.
Időpont: 2010. május 19. szerda 13:00 – 18:00
Lukács Gyula, ügyvezető, ELM Kft.
(Regisztráció: 12:30-tól)
Darits Gyula, főosztályvezető (Projektiroda), Raiffeisen
Immár a 13. Körkapcsolásnál tart rendezvényeink sora.
Bank Zrt.
Nem vagyunk babonásak (inkább projektmenedzsment
szakemberek), ezért ezt az alkalmat a projekt kockázatok A rendezvényen való részvétel díja 15.000,- Ft
témakörének szenteljük. Egy projekt módszertanilag és
(Tizenötezer forint - ÁFA mentes)
emberileg megalapozott menedzselése önmagában már
A PMI Tagozat és a PMSZ jelenlegi és új belépő tagjai
az egyik legfontosabb kockázat megelőzési és
számára a rendezvény DÍJTALAN!
csökkentési tevékenység. Mondhatjuk azt is, hogy a
helyesen alkalmazott projektmenedzsment módszerek
mindegyike csökkenti a projekt kockázatait, de ezen túl a Amennyiben még nem tagja valamelyik szervezetnek, úgy
lépjen be legkésőbb 2010. május 12-ig!
kockázatmenedzsment önálló helyet is követel magának
A rendezvényért 4,00 PDU igazolható.
a projektmenedzsment tudásterületei között.
A 13. Körkapcsoláson négy iparágból hívtunk gyakorló A rendezvényre 2010. május 12-ig a
projekt szakembereket, hogy osszák meg a résztvevő http://www.pmsz.hu/pmsz/rendezvenyek/korkapcsolas-13hallgatósággal tapasztalataikat, módszereiket, sikeres és konferencia oldalon lehet regisztrálni.
balsikeres történeteiket a projekt kockázatokról.
Reméljük, hogy ez a rendezvény is teret ad majd annak, Részletes program és további információk a PMI
hogy egymás tapasztalataiból tanuljunk és építsük Budapest, Magyar Tagozat (www.pmi.hu ), illetve a PMSZ
tudásunkat.
(www.pmsz.hu) honlapjain érhetők el.
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Projektmenedzsment Teadélután
Időpont: 2010. Június 16, 17.00 – 19:30
Helyszín: KPMG Székház, Bp., XIII. ker. Váci út 99.
Téma: Pszichológia és projektmenedzsment
Előadó: Dr. Klein Sándor, egyetemi tanár
Az igen érdekesnek ígérkező előadás és az azt
követő beszélgetés a projektek sikerét nagyban
meghatározó
vezetéspszichológiai
kérdésekkel
foglalkozik, mint amilyenek például a vezetői szerep,
vezetői hatalom, csapatépítés, versengés és
együttműködés, szociális klíma, empátia és motiváció.
Meghívott előadónk, a pszichológiai tudományok
doktora, mintegy száz szakcikk mellett számos könyv
és jegyzet szerzője. (Különösen kiemelhetők a
Munkapszichológia valamint a Vezetés- és szervezetpszichológia című kötetek.) Gyakorlati munkássága
egyebek mellett a korszerű alkalmasság vizsgálati
módszerek elterjesztésére irányul.
Szívesen vesszük, ha előzetesen megírod, hogy a
témán belül milyen kérdések érdekelnek (erre a
címre: palvolgyi.lajos@pmi.hu).
3. oldal
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PMI® EMEA Global Congress 2010
Helyszín: Milánó, Olaszország, Convention Center
Időpont: 2010, Május 10-12,
Az idei európai kongresszusnak már a programja is
meghirdetésre került. Ízelítőül az új PM trendek
szekció előadásait soroljuk fel, mik is az top témák:
•Umuntu Ngumuntu Ngabantu (a person is a person
through other persons)
•Creating Internal Project Management Communities:
Experiences From Government and Private Sector
•Practice Standard for Project Estimating Details" An
Overview of the Practice Standard for Project
Estimating
•Bringing Agility to Programmes and Programmes to
Agility
•Managing the Dance: The Pursuit of Next Generation
PM Approach and Tools
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•Knowledge-Enhanced Project Management at an Italian
ICT Services Company
•Towards a Project Knowledge Management Maturity
Model
•Pros and Cons of Agile Project Management Methods,
From an Experienced Project Manager's Viewpoint
•Meet the New Project Manager … Mr. KPI
A Keynote előadó: John Kao lesz, akinek legújabb
sikerkönyv: Innovation Nation: How America Is Losing its
Innovation Edge, Why It Matters and How We Can Get It
Back.
Természetesen a kongresszushoz idén is kapcsolódnak
események, így a SeminarsWorld® május 13-14-én, s a
PMI szervezetek vezetőinek értekezlete, ahová a
szabályok értelmében tőlünk is meg kell majd jelenni.
http://congresses.pmi.org/EMEA2010/
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A PMSZ Építési Tagozata és a MTÉP
7. Eljárások – Infokommunikáció
fókuszterület juniusi rendezvénye
Időpont: 2010. június 2-án 16,30 órakor
Helyszín: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és
Fővállalkozó zRt. 1033 Budapest, Hévízi út 3/a.
Előadás:

ProJack a menedzser

Bemutatkozik az új hazai fejlesztésű projekt tervező
eszköz, a ProJack, mely készítőinek véleménye
szerint megállja a helyét az erős nemzetközi
versenyben. Minden érdeklődöt szeretettel várnak az
előadók, hogy véleményükkel, javaslataikkal segítsék
az új eszköz hazai elterjedését.
Előadók: Hajdu Miklós Ph.D,
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
tanszékvezető,
Bardócz Gábor
ProJAck fejlesztői team vezető,
PlanDoc Kft

4. oldal
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Visszhang
A globális gazdasági válság különleges figyelmet hoz a
projektmenedzsment szakma és képviselői iránt. A
nemzetközi élet üzleti– és szakmai fórumain, média
termékeiben kiemelt hangsúlyt kap a szigorú költségvetés
kezelés és egy időben az üzleti sikerek elérése. Mindezek
teljesüléséhez fontos képesség a költségvetés
kézbentartása, a stratégiai célok megvalósításának
figyelemmel kísérése, az átláthatóság megteremtése
(világos dokumentálás, vezetői tájékoztatás) és a
megbízhatóság fenntartása (kockázatok kezelése), amivel
a projektmenedzserek mind kell rendelkezzenek.
A tizenharmadik alkalommal megrendezésre kerülő PM
Fórum kiemelt figyelmet fordított
•az innovációs projektek kritikus kérdéseinek bemutatására,
innovációt támogató projektmenedzsment specialitásainak
és lehetőségeinek bemutatására,
•a kis- és közepes vállaltok (kkv) projektmenedzsment
jellemzőinek megismerésére, a projektmenedzsment
kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatására
•a projektek emberi erőforrást érintő kihívásainak
bemutatására (virtuális projektszervezetek, a csoportstílus,
mint hatékonyságjavító tényező,
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•hagyományos és modern magatartásminták
együttélése), új megoldások lehetőségére és
alkalmazásuk felelősségére
A 13. Fórumon 28 vállalat szakértői 29 előadást
tartottak. A Fórum szakmai előadásainak sorát a
hagyományoknak
megfelelően
„AZ
ÉV
PROJEKTMENEDZSERE” előadása nyitott meg. A
díjat Mahler Gusztáv (Magyar Telekom Nyrt) nyerte,
aki
bevezető
előadásában,
tapasztalatait
összefoglalva rámutatott a komplex projektekben a
különböző funkciók (műszaki-technikai, értékesítő,
marketing,
pénzügy,
jog)
szakemberi
együttműködésének jelentőségére, a kommunikáció
fontosságára,
a
változáskezelés
nélkülözhetetlenségre,
a
jó
csapatmunka
kialakításában a projektmenedzser kiemelkedő
szerepére.
A Fórum résztvevői az idén is megválasztották a
Fórum legjobb előadóját, aki ez évben Déri András
ügyvezető igazgató (Logisztika) lett, aki egy
középvállalat
folyamatszervezési
projektjének
kihívásait mutatta be egy logisztikai tanácsadóprojektvezető szempontjából.
A következő, tizennegyedik Fórum megrendezésére
várhatóan 2011. április 7-én kerül sor.
5. oldal
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Az előadás végén sor került a projektmenedzserek
alkalmazási módjainak áttekintésére: sorba vette a
projekt alapú, a munkaerő kölcsönzés és a T/M alapú
alkalmazás előnyeit és hátrányait, ismertette az ezen a
területen szerzett tapasztalatokat. Az előadás záró
részében a minősítés és a társadalmi szerepvállalásról
esett szó. Az előadást követő beszélgetést Szalay
Imre, a PMI magyarországi tagozatának elnöke nyitotta
meg. Az általa felvetett kérdések mentén érdekes
beszélgetés bontakozott ki, amelyben a hallgatóság is
aktív szerepet vállalt. Az előadás fóliái honlapunkon a
Rendezvények/ Előadások, korábbi események
menüpont alatt érhetőek el.
Következő klubdélutánunk időpontja és témája
hírlevelünk 3. oldalán található.”
Foto: Csényi Sándor

Visszhang
Sikeres projektmenedzsment teadélutánt tartott április
22.-én a PMI és a PMSZ, amely a PMSZ közgyűlését
követően került lebonyolításra a megszokott, Váci út 99.
alatti helyszínen.
A klubdélutánon minden eddiginél többen, összesen 48an képviseltették magukat, amely érthető is, hiszen a
délután témája napjaink egy aktuális kérdését feszegette.
A klubdélután felvezető előadását Marton János
vezérigazgató tartotta a Swicon Zrt. képviseletében, „A
projektmenedzsment mint szakmaiság ismérvei” címmel.
A jelentős számú érdeklődő közönség megismerhette
azokat a szempontokat, amelyek fontosak a fejvadász
cégek számára a PM kiválasztással kapcsolatban, szó
esett a szakmai ismérvek fontosságáról, valamint
részletesen kifejtésre kerültek azok a személyiséget
meghatározó jellemzők, amelyek a projektmenedzser
kiválasztásánál nagy súllyal esnek latba. Az előadás
második felében az előadó ismertette a projektmenedzser
értékesítésekor számba vehető szempontokat, több
oldalról vizsgálta meg a kérdést. Áttekintette az ügyfél
szemszögéből, megvizsgálta a kérdést a projekt fázisok
és projekt szakaszok szempontjából, valamint a feladatfelelősség-hatáskör-határidő témakörben válaszolt meg
alapkérdéseket.
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a 2010-es évre vonatkozó tervek. Elmondható, hogy a
magunk mögött hagyott esztendő nagyon sikeres volt.
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség 2010. április
(a 2009-es tevékenységekről és eredményekről a
21-én tartotta meg éves rendes közgyűlését. Ezen az
közhasznúsági jelentés tartalmaz további részleteket) A
előre meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően
először a Számvizsgáló Bizottság elnöke Szilágyi László gazdálkodás tekintetében szintén erősödött a PMSz
helyzete, mint ahogy a szakmai munka terén is sikerült
ismertette a bizottság állásfoglalását, amely szerint
előre lépnünk.
összességében a PMSz tervszerű, célirányos
A
közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2009-es szakmai
(alapszabály szerinti), mértéktartó gazdálkodást folytatott
beszámolót és a 2010-es működéi tervet.
a 2009-es évben. Megállapítást nyert, hogy a szervezet
gazdasági-pénzügyi tevékenysége megfelel a számviteli-, A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként a 2009. évi
közhasznúsági jelentés elfogadás történt meg szintén
adó- és társasági törvényeknek. A jelenlévő tagság
egyhangú szavazással.
egyhangúan elfogadta a beszámolót.
A közgyűléssel kapcsolatos hitelesített dokumentumok:
a számvizsgáló bizottság részletes beszámolója, az
elnökség szakmai beszámolója, a 2009. évi
közhasznúsági jelentés illetve a közgyűlés
jegyzőkönyve megtekinthető a PMSz titkáránál. Az
alapszabályi kötelezettségeknek megfelelően a 2009.
évi közhasznúsági jelentés a www.pmsz.hu honlapon is
megtalálható.
Második napirendi pontként a PMSz elnökének Cserna
Józsefnek a szakmai beszámolója következett. Ennek
keretén belül összefoglalásra kerültek a 2009-es
esztendő szervezeti tevékenységei, eredményei, illetve
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ProjectZone
A PMSz és a PMI Budapest, Magyar Tagozat
támogatásával 2010. április 29-30-án Budapesten volt a
StamfordGlobal szervezésében a 2. ProjectZone 2010
nemzetközi konferencia. A rendezvényen 17 ország 14
iparágának képviseletében 40 különböző cég több mint
100 képviselője jelent meg. A konferencia résztvevői a
projekt-, program- és portfoliómenedzsment, továbbá a
kockázatmenedzsment témakörében hallhattak érdekes
előadásokat. A rendezvény célja az volt, hogy
rámutasson és megértesse, a vezetőkkel, hogy jelen
gazdasági helyzetben miért nem engedhetik meg a
cégek azt, hogy olyan projektekre költsenek, melyek
hosszú távon nem vezetnek sikerhez. A rendezvény
külön érdekessége volt, hogy 12 PMI chapter volt vagy
jelenlegi vezetője, köztük Szalay Imre a magyar
szervezet vezetője, képviseltette magát az eseményen
és mondta el véleményét egy panel beszélgetés keretén
belül a PMO-k stratégiai víziójával kapcsolatban. A
második nap nyitó előadását Louis J. Mercken a
(Member of Management Board PMI; Former Chair
PMI) tartotta, aki annak idején elsőként került be a PMI
vezetői közé Európából és fontos pozíciókat töltött be. A
nemzetközi résztvevőkön túl számos magyar látogatója
volt a konferenciának, amelyet 2011-ben is
megrendeznek majd.
7. oldal
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A PMI Magyar Tagozat

A Magyar Projektmenedzsment
Szövetség

Elnökségi ülés

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény, valamint az ezt kiegészítő kapcsolódó
jogszabályok előírásai szerint 2006 évtől közhasznú
szervezetként működik.
Fővárosi Bíróság Nyílvántartási szám: 10430

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény, valamint az ezt kiegészítő kapcsolódó
jogszabályok előírásai szerint 2007 évtől közhasznú
szervezetként működik.
Fővárosi Bíróság Nyílvántartási szám: 7647

A fentiek értelmében lehetőség van arra, hogy
mindazon személyek , akik a szövetségünk munkáját
támogatni szeretnék, adójuk 1%-át felajánlhassák.
Az adó 1% felajánlásokat a szövetség adószámának
feltüntetésével tehetik meg.
Adószámunk:18247930-1-43
A rendelkező nyilatkozat letölthető innen

A fentiek értelmében lehetőség van arra, hogy
mindazon személyek , akik a szövetségünk munkáját
támogatni szeretnék, adójuk 1%-át felajánlhassák. Az
adó 1% felajánlásokat a szövetség adószámának
feltüntetésével tehetik meg.
Adószámunk:18086955-1-42
A rendelkező nyilatkozat letölthető innen

A PMSZ és a PMI Budapest, Magyarországi Tagozata
legutóbbi elnökségi ülését 2010 április 28-án tartotta.
Résztvevők: Ávéd Joanna, Cserna József, Czibok Zoltán,
Gamplett Gábor, Dr. Kupás Tibor,, Mikes Péter, Dr. Pálvölgyi
Lajos, Szalay Imre, Tóth Dezső elnökségi tagok.
Az elnökségi ülések emlékeztetői megtekinthetők a
szervezetek titkárainál.

A következő
ő elnökségi ülés idő
őpontja:
2010. Május 26;. 17.00,
Helyszín: Clarity, Budapest, Erzsébet Királyné utja 98
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnökségi üléseink nyitottak,
minden tagot szívesen látunk.

PMSZ/PMI kapcsolattartás
A szervezeti tagsággal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, keresse Ódorné Kovács Ildikó titkárságvezetőt az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06 30 723 1788
E-mail : odorne.ildiko@pmsz.hu vagy odorne.ildiko@pmi.hu
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Paradigmaváltás, sikertényező
ők,
virtualitás, üzleti kilátások
A projektmenedzsment szakmai tükre, 2010
TÖRÖK L. GÁBOR
Antroporg Consulting Kft., ügyvezető igazgató
Szent István Egyetem, címzetes egyetemi docens
A korábbi évek gyakorlatát követve Török L. Gábor
szervezésében,
a
HyperTeam
Kft.
közreműködésével 2010 elején is sor került a
projektmenedzsment szakma közvéleményének
vizsgálatára néhány, fontosnak és időszerűnek
tekinthető kérdéskörben.
A vizsgálat alapját egy on-line felmérés alkotja,
amely a következő kérdésekre keres választ a
projektmenedzsmenttel foglalkozók körében:
•Kialakult, vagy kialakulóban van-e a magyarországi
projekt menedzsment szakmában jelentősebb
átalakulás, fordulat, ’paradigmaváltás’? Ha igen,
milyen vonatkozásban érzékelhető?
•Melyek a projektek eredményessége szempontjából
kulcsfontosságú tényezők?
•Melyek a legfontosabb hozzáállásbeli tényezők,
attitűdök?
•Mennyire gyakori a projekttagok térben és időben
elváló munkavégzése?
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•Mennyire elterjedt az infokommunikációs eszközök
(telefon, telefon- és videokonferencia, fájlmegosztás
stb.) használata a projektekben?
•Milyen trendek, tendenciák áthatóak a projektek
terén?
A felmérés eredményét ismertető tanulmány
megtalálható honlapjainkon.

PMI felmérés a projektmenedzserek
fizetésérő
ől
Jövedelemszerzési
lehetőségeink
ismerete
felbecsülhetetlen értékű jelenlegi munkakörünk
felméréséhez, személyes fejlődésünk tervezéséhez
és karrierterveinkhez. Ez az információ fontos a
legjobb munkaerőkért versengő cégek számára is.
Ehhez nyújt segítséget a PMI legújabb
projektmenedzsment fizetési felmérése.

Szponzorok

Szerkesztő
ők

projektmenedzsment területén 19 országban, nyolc
különböző beosztás-szintet vizsgálva.
A 2009-ben készített hatodik kiadás a minden eddiginél
nagyobb minta miatt pontosabb eredményt ad. Az
önértékelés közel 35.000 projekt menedzsment
szakember adatai alapján készült.
A felmérésben szereplő országok: Ausztrália, Brazília,
Kanada, Kína, Franciaország, Németország, Hong Kong,
India, Olaszország, Japán, Mexikó, Új-Zéland, SzaúdArábia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Egyesült Arab
Emirátusok, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.
A felmérés 150$-ért megvásárolható a PMI
webáruházában. PMI tagok számára ingyenesen elérhető
PDF formátumban a PMI honlapján.

PMI® Project Management Salary Survey – Sixth
Edition
A PMI piackutató-csoportja által készített felmérés
átfogó betekintést nyújt a fizetések alakulásába a
9. oldal
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PDU pontok a Körkapcsolásért
A PMP minősítéssel rendelkezőknek hasznos
információ, hogy a 2010. május 19-én megrendezésre
kerülő 13. „Kockázatos” Körkapcsoláson 4 PDU
szerezhető. A PDU pontokat mindenki on-line maga
regisztrálhatja a rendezvény után az alábbi módon.
A www.pmi.org honlapon az egyéni bejelentkezés után
válasszuk a „Career Development” menüpontot a
horizontális menüből. Ezt követően válasszuk a bal oldali
menüből a „Certification & Credentials” lehetőséget, és itt
a „CCR Reporting Forms” pontot. A középen megjelenő
szövegből válasszuk a „Claim/View my PDUs” pointert.
Ekkor megjelenik a „Continuing Certification
Requirements System” feliratú oldal, ahol a PDU pontok
jelentése elvégezhető. Válasszuk itt a bal oldali
menüpontban: „Report PDU” pontot. Ezt követően öt
lépésre van szükség:
Válasszuk ki a „Select PDU Category” sorban a
következőt: „Cat 3: REP program or PMI component
event”, majd az alatta megjelenő sorban a „Find an
Activity (course or event)” és kattintsunk a „Next” gombra.
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Írjuk be a „Provider number” mezőbe: C284 (Ez a
PMI Budapest, Magyar Tagozat azonosítója.)
Kattintsunk a „Search” gombra.
A megjelenő listából válasszuk ki az adott
Körkapcsolás jelét, jelen esetben PMIHU013 jelűt.
Válaszoljuk meg a több oldalon megjelenő
kérdéseket. A megjelenő maximális PDU számnál
több nem adható meg. Mindenki annyit írjon, ahány
órát a szakmai programon ténylegesen ott volt, az
időt szünetek nélkül kell számolni (1 óra = 1 PDU,
negyed óra, és ennek többszörösei megengedettek).
Az utolsó oldalon nyilatkozunk, hogy az adatok
pontosak. Ezt követően a PMI jóváhagyja a PDU
jelentést, és ez az adat később szerepelni fog az
összesítésben, amelyet ugyancsak „Continuing
Certification Requirements System” feliratú oldalon
tekinthetünk meg.
A PDU pontokkal kapcsolatos ismertetők letölthetők
a www.pmi.org honlapról. Rövidebb magyar nyelvű
összefoglaló olvasható a www.pmi.hu honlapon.
További információ és részvételi igazolások kiadása:
odorne.ildiko@pmi.hu

Szponzorok

Szerkesztő
ők

Agilis Szoftverfejlesztők Egyesülete - májusi
klubdélután
Időpont: 2010. május 13. csütörtök 17.30 órától.
Helyszín: 1051 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Címe: Víziótól a kész szoftverig - Agilis fejlesztési
szituáció bemutatása.
Előadók: Böcker Beáta; Hinsenkamp Alfréd
Téma:
Az Agilis Egyesület (ASzE) májusi klubdélutánján Böcker
Beával ismertetőt tartunk egy konkrét kis mintafeladat
kapcsán az agilis, iterációs fejlesztés menetének
bemutatására.
Hogyan készül az elvárás lista? Iteráció tervezés hogy
történik? Mi történik a stand up meetingen? Demo
(inkrementum) bemutatás és véleményezés mikor és
hogyan történik? Hogy történik az előrehaladás
követése?
Agilis megközelítésű fejlesztési szituáció bemutatása
egy weboldalfejlesztésen keresztül. Az ügyfél víziójától a
kész weboldal bemutatásáig kísérjük végig a fejlesztését,
és az agilis módszerek lényeges pontjainak gyakorlati
alkalmazását mutatjuk be.
A további információk és regisztráció a ASzE honlapján
(http://www.agilealliance.hu).
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2. Projektmenedzsment Műhely
Időpont: 2010. május 27-én (csütörtökön) 15 – 17 óra
között
Helyszín: A BME HIT Inforparkbeli (1117. Bp. Magyar
Tudósok Körútja 2.) I. ép. B. szárny, I.em 110-es
tanácstermébe
A
HTE
Projektmenedzsment
Szakosztálya,
együttműködve a BME Híradástechnika Tanszékével és
a Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés
Tanszékével szeretettel hívja az érdeklődő kollégákat a
soron következő rendezvényre.
Téma : Vállalati/intézményi stratégia és a
projektmenedzsment kapcsolata
Érdeklődni, jelentkezni:www.hte.hu
Megvitatásra javasolt kérdések :
•Intézményi/vállalati stratégia és a projektmenedzsment
kapcsolata
•Stratégiai célok mérhető akció terv célokra váltása
•A projektmenedzsment stratégiai vagy taktikai
szerepben (szervezet-érdekeltség, hatalom-felelősség) ?
•Stratégia –projekt szponzor – projektmenedzser
kapcsolata
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CIO ’10 – Mélyből a csúcsra –
Konferencia és kiállítás
informatikai és üzleti vezetőknek

24th IPMA World Congress, 2010.
november 1-3, Isztambul

Időpont: 2010. május 27-28.
Helyszín: Velence Resort&Spa

Meghirdették az idei IPMA világkongresszust, s elindult
az előkészítés is. Az előadásokra való jelentkezés
fonntosabb dátumai:
• 15 May 2010 - Abstract Submission Deadline
• 30 July 2010 - Paper Submission Deadline
• 15 August 2010 - Announcement of Accepted Papers

Kemény éven vannak túl a vállalatok, és nehéz volt
az elmúlt időszak az infokommunikációs szektor
számára is. Összefogással, az előnyök megfelelő
kihasználásával azonban van esély a talpra állásra,
hogy a hullámvölgyből ismét felfele forduljanak a
trendek.
Miként segíthet az infokommunikációs technológia a
nagyvállalatoknak
versenyképességük
fenntartásában? Milyen esélyekkel indulnak a
felzárkózásban a kevésbé tőkeerős középvállalatok?
Melyek lesznek a meghatározó trendek a következő
– forráshiányos, ám forradalmi technológiai
újításokat
tartogató
–
években?
A Figyelő és a Bitport konferenciája mindazon
informatikai és üzleti vezetőknek kíván szólni, akik
úgy gondolják, hogy az informatika kulcsfontosságú
szerepet fog betölteni az újbóli növekedésben. Jöjjön
el, vizsgáljuk együtt az IT-barométert!

http://www.ipma2010.com/

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos
további rendezvényekrő
ől honlapjainkon
tájékozódhat.
http://www.pmsz.hu/pmsz/rendezvenyek
http://www.pmi.hu/pmsz/rendezvenyek
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Aktuális magyar nyelvű képzési programok (időrendben)
Tanfolyam címe

Idő
őpont

PDU

További információ

Szinergia Kft.

Tel/fax: (1) 325-5762
kepzesek@szinergia.hu
kepzes.szinergia.hu

12,5%

12%

12%

PMP és CAPM vizsgafelkészítés

2010.06.01
13:00-tól

Sikeres projektmenedzsment
módszertani alapjai

2010.06.092010.06.11

24

Szinergia Kft.

Tel/fax: (1) 325-5762
kepzesek@szinergia.hu
kepzes.szinergia.hu

Program- és
portfoliómenedzsment

2010.06.162010.06.18

20

Szinergia Kft.

Tel/fax: (1) 325-5762
kepzesek@szinergia.hu
kepzes.szinergia.hu

PMI PMP Vizsga felkészítő workshop

2010.06.172010.06.18

14

Hewlett-Packard Magyarország Kft.

Projektmenedzsment
módszertan

2010.07.062010.07.07

-

HuCap Tanácsadó Kft.

Projektmenedzsment (PMI
módszertan és projekt szimuláció)

2010.07.142010.07.16

21

Hewlett-Packard Magyarország Kft.

20

PMSZ/PMI tagi
kedvezmény

Szolgáltató

Tel.: (1) 229-9406,
training@hp.hu,
http://education.hp.hu
Tel: 06-20/220-6211
e-mail: info@hucap.hu
www.hucap.hu
Tel.: (1) 229-9406,
training@hp.hu,
http://education.hp.hu

10%

12 %

10%

Aktuális képzési naptárunkat és a képzési programok megjelentetésének feltételeit megtekintheti honlapjainkon: PMSZ PMI
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Képzési programok megjelentetésének
feltételei
Hírlevelünkben a PMSZ és PMI Tagozat elnökségei 2005. január
12-i döntésének megfelelően minden projektmenedzsment témájú
képzési programról hírt adunk, amely megfelel a következő
feltételeknek:
 a képzésnek konkrét, meghirdetett időpontja van,
 a képzésre a rendező szervezet a PMSZ és a PMI Tagozat
tagsága számára legalább 10%-os díjkedvezményt nyújt,
 a képzést rendező szervezet megküldi a képzés adatait a
Hírlevél lapzártájáig (az elnökségi ülést követő héten hétfő
délutánig) a odorne.ildiko@pmsz.hu címre.
Szerkesztési és terjedelmi okokból egy képző szervezettől
legfeljebb 3 aktuális képzési program adatait jelenítjük meg a
hírlevélben.
Ezúton felhívjuk tisztelt tagtársaink és tagszervezeteink figyelmét,
hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és várjuk a feltételeknek
megfelelő képzési programok adatait.
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A Projektmenedzsment Hírlevelet havi
rendszerességgel kiadó szervezetek:
Magyar Projektmenedzsment Szövetség
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/B
Elnök: Cserna József
Honlap: www.pmsz.hu
 PMI Budapest, Magyar Tagozat
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Elnök: Szalay Imre
Honlap: www.pmi.hu


A Projektmenedzsment Hírlevél szerkesztőbizottsága:
Fő
őszerkesztő
ők:
Ávéd Joanna, PMP és Molnár Béla
Szerkesztő
ők:
Szalay Imre, PMP
Dr. Pálvölgyi Lajos, PMP
Dr. Kupás Tibor
Lipi Gábor, PMP
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Köszönjük támogatásukat!
PM Hírlevél 2010 Május
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